Tribunal de Corts
Contravencions Penals 6000015/2019

SENTÈNCIA

Magistrat Sr.
Enric ANGLADA FORS
_____
Andorra la Vella, vint-i-cinc de setembre del dos mil dinou.

VIST en judici oral i públic la Causa núm. 6000015/2019, seguida per
una presumpta contravenció penal de danys dolosos contra L. P. R., nascut
el dia 27 de març de 1996 a Mollet del Vallés (Barcelona -Espanya), de
nacionalitat espanyola, jutjat en rebel·lia processal per no haver comparegut
malgrat haver estat degudament citat, sent part acusadora el Ministeri Fiscal
representat pel Sr. Ivan Alís Salguero, i ponent de la present causa el
Magistrat Sr. Enric Anglada Fors.

RESULTANT PRIMER. SÓN FETS PROVATS I AIXÍ ES DECLARA:
La matinada del dia 12 de maig, agents del Servei de Policia controlaren a
l’encausat L. P. R., nascut el dia 27 de març de 1996 i sense antecedents
penals, juntament amb els germans R. i O. S. M. -jutjats i condemnats pels
mateixos fets per Ordenança Penal de 17 de desembre del 2018- i altra
persona no identificada però que respondria al nom de A. G. C., desprès
d’haver-se enfilat damunt d’una de les barreres d’alumini de sortida de
l’Estació Nacional d’Autobusos, causant desperfectes a la mateixa, que han
estat valorats en la suma de 458,55 €.
Els condemnats R. i O. S. M. van ingressar dit import en efectiu a la
Batllia el mateix dia 17 de desembre del 2018.
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RESULTANT SEGON. El Ministeri Fiscal qualifica els fets com a
constitutius d'una contravenció penal de danys dolosos de l’article 484.1 del
Codi Penal, de la qual n’estima responsable en concepte de coautor a L. P.
R., sense la concurrència de circumstàncies modificatives de la
responsabilitat penal i demana que se li imposi la pena de MULTA per un
import de 400 €, així com l’abonament de les despeses processals, com
també, en concepte de responsabilitat civil, la condemna solidària de l’import
de la barrera danyada i reparada, que ascendeix a la quantitat de 458,55 €,
que tot i ser abonats pels germans R. I O. S. M. no han estat lliurats al
perjudicat J. V. S..

RESULTANT TERCER. L. P. R. no ha comparegut a l’acte del judici
oral, malgrat haver estat degudament citat.

CONSIDERANT PRIMER. Els fets declarats provats constitueixen una
contravenció penal de danys dolosos per valor no superior a 600 €, prevista i
penada a l’article 484.1 del Codi Penal, doncs del relat fàctic resulta amb
força d’evidència la concurrència de tots els elements configuradors de
l’esmentat il·lícit penal contra la propietat.

CONSIDERANT SEGON. L. P. R. és penalment responsable en
concepte de coautor de la contravenció penal de danys dolosos, per haver
realitzat personalment els fets punibles juntament amb els germans R. i O. S.
M. -jutjats i condemnats pels mateixos fets per Ordenança Penal de 17 de
desembre del 2018- i altra persona no identificada però que respondria al
nom de A. G. C.-, de conformitat amb allò que disposen els articles 20 i 21
del Codi Penal, doncs aquest tot i que mai ha volgut declarar sobre aquests
fets i tampoc ha comparegut a l’acte del judici oral, el cert és que ha quedat
acreditat mitjançant la prova practicada la realitat dels fets denunciats i
concretament per la deposició del testimoni J. V. S., el qual ha explicitat que
va quedar tot gravat per les càmeres de seguretat de l’esmentada Estació
d’Autobusos, a part de ser tot reconegut al seu dia pels germans R. I O. S.
M., que eren els seus amics i anaven junts el dia dels fets.

CONSIDERANT TERCER. No concorren en l’implicat circumstàncies
modificatives de la responsabilitat criminal.
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CONSIDERANT QUART. A efectes de fixació de la penalitat, el
Tribunal, en atenció a la pena assenyalada a la contravenció penal en l’article
484.1 del Codi penal que és la de treball en benefici de la comunitat fins a un
mes o multa fins al doble del dany causat, considera adient imposar-li la pena
interessada pel Ministeri Fiscal de MULTA DE QUATRE-CENTS EUROS.

CONSIDERANT CINQUÈ. En concepte de responsabilitat civil es
condemna a l’encausat L. P. R. solidàriament amb els germans R. i O. S. M.
a abonar la quantitat de 458,58 € a que ascendeixen els desperfectes
ocasionats. Aquesta suma que ja fou ingressada al seu dia a la Batllia pels
dits germans haurà de ser lliurada en període d’execució al perjudicat Sr. J.
V. S..

CONSIDERANT SISÈ. D'acord amb el que disposen els articles 174,
175 i 181.1 del Codi de Procediment Penal s’ha d’imposar a L. P. R. el
pagament de les despeses processals causades.

V I S T : les disposicions legals aplicables al present cas, en nom del
poble andorrà,

DECIDEIXO:

Condemnar a L. P. R., com a responsable penalment en concepte
d’autor d’una contravenció penal de danys dolosos per valor no superior a
600 €, a la pena de MULTA de QUATRE-CENTS EUROS i al pagament de
les despeses processals causades.
En concepte de responsabilitat civil, L. P. R. solidàriament amb els
germans R. i O. S. M., haurà d’indemnitzar al perjudicat en la quantitat de
458,58 € a que ascendeixen els desperfectes ocasionats. Aquesta suma que
ja fou ingressada al seu dia a la Batllia pels dits germans R. I O. S. M., haurà
de ser lliurada al perjudicat Sr. J. V. S. en període d’execució de la present
sentència.

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d'apel·lació per
davant d'aquest Tribunal de Corts, en el termini de quinze dies següents a la
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seva notificació, salvat el denunciat atesa la seva situació de rebel·lia
processal, pugui, al seu dia, formular recurs d’audiència.
Així per aquesta meva sentencia, ho mano i signo.
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